
Tanulmányi kirándulás 

 

2023. február 14-én 7:30-kor iskolánkból 45 tanuló indult útnak kísérőikkel Budapestre. Az 

utazás célja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Múzeumának és 

az Etele Plázában a Body Worlds Kiállítás megtekintése volt. A buszon eltöltött idő gyorsan 

telt, mindenki a biológia tudományában való előmenetele alapján kapott kérdéseket: az állatok 

szervrendszerei, a sejtek felépítése és működése, ökológia és genetika is sorra került. Ezen szép 

témák közepette azon vettük észre magunkat, hogy a fővárosba érkeztünk. 

Elsőként az egyetemen fogadott bennünket Dr. Szente István, az Őslénytani Tanszék munka-

társa, főmuzeológus. A Természettudományi Kar és a kampusz rövid történetének ismertetése 

után invitált bennünket a Déli Tömbbe, ahol két csoportra különültünk. A Természetrajzi Mú-

zeumot, a Biológiai és Őslénytani Kiállítást Dr. Török Júlia Katalin egyetemi adjunktus mutatta 

be, majd tartott rövid előadást. Sok érdekességgel gyarapodtunk, fotókat készíthettünk. Az Ás-

vány- és Kőzettárban különleges színű és formájú képződményeket láthattunk. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Az Etele Plázába érkezve volt időnk ebédelni, majd egy kis szabadprogram után a Body kiállítás 

következett. A felsőbb éves diákok számára embertani tanulmányaik után nagyobb élményt 

nyújtott a szervek, szervrendszerek, a különböző betegségek okozta elváltozások szemügyre 

vétele. A két kiállítóteremben lévő plasztinált készítmények, köztük lenyűgöző kidolgozott-

ságú, művészi, mozgó tónusba (pl. magasugró, műkorcsolyázó, kötéltáncos, labdára vetődő ka-

pus) állított egész testek, szervek, szervkonfigurációk, vérerek és átlátszó testszeletek, tartósí-

tott szervek látványa elgondolkodtatott bennünket. Megfigyelhettük azt is, hogy hogyan mű-

ködnek a szerveink. A gyakori betegségeket az egészséges és az érintett szervek összehasonlí-

tásával mutatták be. Láthattuk a betegségek és szenvedélybetegségek hosszú távú hatását (a 

dohányzás vagy az alkoholfogyasztás), összehasonlítva az egészséges tüdőt az idült dohányo-

sokéval, a normál működést ellátó májat a májelváltozásokkal, ezzel is hangsúlyozva az egész-

séges életmód fontosságát. A kiállítótérben lévő hintákat többen ki is próbálták, ezzel is fokozva 

a jó hangulatot. 

A kiállítás megtekintése után hazafelé vettük az irányt. Este érkeztünk Nagykanizsára, a gim-

názium elé. Köszönjük szüleinknek és a kísérőinknek, hogy ezt a tartalmas napot együtt tölt-

hettük. 

 


